
 / 13

Slovo úvodem

Milé čtenářky a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou knižní verze vzdělávacího kurzu Čeština nově od A do Ž. Tento praktický kurz, zpracovaný autorským kolek-
tivem Ústavu pro jazyk český AV ČR, vycházel každý den od 6. února do 13. března 2015 v Lidových novinách. V  celkem třiceti lekcích 
se čtenáři mohli seznámit s novými, zajímavými či problematickými jevy v českém jazyce. Projekt věnovaný češtině vznikl v úzké spo-
lupráci deníku a předních jazykovědců, svým rozsahem a způsobem zpracování byl jedinečný a setkal se s velkým čtenářským ohlasem.

Každou lekci tvoří pět pravidelných rubrik zabývajících se češtinou z různých úhlů pohledu: výklady obecných témat v souladu s Aka-
demickou příručkou českého jazyka, odpovědi na časté či pozoruhodné dotazy adresované jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších 
nářečních výrazech a o původu vybraných osobních a zeměpisných jmen a rubrika Čeština v práci, která představuje novinky v aktuální 
normě pro úpravu dokumentů a je praktickým rádcem, jak psát peněžní částky, obchodní a úřední dopisy, e-maily atd. Spojujícím 
prvkem každé lekce je vždy jedno písmeno české abecedy. V  první lekci můžete zjistit mimo jiné například to, co jsou abrahámoviny, 
jaké jsou nářeční výrazy pro angrešt nebo jak vznikla jména Adam a Aš. V  poslední lekci se kromě dalších zajímavostí dozvíte, odkud 
se vzal žentour, jak se kde říkalo žaludku a jaký je původ jmen Žofie nebo Žebrák. Součástí každé lekce je i krátké cvičení, v němž si 
můžete ověřit, jak jste porozuměli výkladu v dané lekci. Nově nabyté poznatky z celého kurzu lze uplatnit také ve velkém závěrečném 
testu. Příloha knihy obsahuje mapu českých, moravských a slezských nářečí a společenskou hru, která rovněž poslouží k procvičení 
jazykových znalostí. Znění textů jednotlivých lekcí bylo zachováno v podobě, v jaké vyšly v Lidových novinách, grafická stránka byla 
upravena ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. 

Věříme, že se knižní vydání kurzu Čeština nově od A do Ž setká se stejně příznivou čtenářskou odezvou, jaké se před rokem dostalo 
jeho původní novinové podobě. Knížka je využitelná při studiu i při práci a byli bychom rádi, kdyby zaujala a potěšila všechny zájemce 
o český jazyk.

Markéta Pravdová
Ústav pro jazyk český AV ČR
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